
  
 
 

                   MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – KARLOVA VES 
 
                  Nám. sv. Františka č. 8,  842 62  B r a t i s l a v a 4 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bratislava, dňa 31.05.2019                                                                        Podľa rozdeľovníka 
 
 

Pozvánka 
 

      Pozývam Vás na  zasadanie komisie finančnej, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  dňa  06.06.2019 
o 16,00 hodine na MÚ Námestie sv. Františka 8  v zasadačke MiR, miestnosť č. 231  
 
 
Program: 
           Otvorenie a schválenie programu 

 
1. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2018 (materiál bude 

distribuovaný centrálne organizačným oddelením). 
2. Návrh na zmenu rozpočtu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 

na rok 2019. 
3. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves“ (materiál bude distribuovaný v náhradnom termíne). 

4. Návrh „Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, 
a o vytváraní partnerstva (materiál bude distribuovaný v náhradnom termíne). 

5. Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

6. Návrh využitia novovybudovanej lodenice a ďalšie užívanie budovy starej lodenice. 
7. Žiadosť spoločnosti ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 o zníženie nájomného. 
8. Predĺženie nájmov v objekte na Majerníkovej 60 pre žiadateľov – Karloveské tanečné 

centrum a Základná umelecká škola J. Kresánka. 
9. Prenájom nebytových priestorov na Janotovej 12. 
10. Rôzne. 

 
Informačné materiály : 

1. Informácia o rozpočtovom opatrení starostky č. 1/2019 
 
 

S pozdravom 
 
          JUDr., PhDr. Branislav Záhradník 
                  predseda komisie finančnej   
  
 
Za správnosť: Mgr. Mária Pástorová - tajomník komisie 



 
Rozdeľovník : Ing. Martin Ganz, Ing. Juraj Kmeťko,  Ing. Peter Magát, RNDr. Zuzana Melušová – 
Kutarňová, Ing. Rudolf Rosina, Ing. Martin Vician, Mgr. Ing. Anna Zemanová, JUDr. Mgr. 
Miloslav Hrádek LL.M. 


